Introdução

Procurando dar continuidade ao acompanhamento e
monitorização do impacto da COVID-19 na atividade das
empresas do Alto Minho, a Confederação Empresarial do Alto
Minho, realizou entre os dias 07 a 15 de abril, um inquérito
relativo às ‘Medidas de mitigação do impacto do COVID-19
nas empresas do Alto Minho’.
Este inquérito foi desenvolvido na sequência do inquérito
realizado pela CEVAL, no final do mês de março, sobre ‘O
Impacto do COVID-19 na atividade das empresas do Alto
Minho’.
Este novo inquérito teve como objetivo perceber quais as
medidas de mitigação que as empresas do Alto Minho estão a
adotar para fazer face à COVID-19, com enfoque na atual
realidade relativa à atividade das empresas. Procuramos ainda
ter uma perceção global do impacto das medidas de apoio
implementadas pelo Governo de Portugal, procurando-se
perspetivar o seu acolhimento pelas empresas Alto Minhotas.

1. A sua empresa suspendeu a atividade como
consequência da epidemia de COVID-19?

Quando questionados sobre a eventual suspensão da
Atividade da sua empresa como consequência da epidemia
de COVID-19, 60,9% dos inquiridos revelou não ter tido a
necessidade de o fazer, já 39,1% afirmou ter de o fazer.

2. Teve necessidade de despedir algum funcionário
consequência da epidemia de COVID-19?

Relativamente à salvaguarda do emprego, e depois de
colocada a questão sobre a necessidade de despedimento de
algum funcionário, 89,1% das empresas questionadas revelou
não o ter feito, já 10,9% afirma ter recorrido ao despedimento.

3. Relativamente às expectativas futuras, de quanto
tempo deverá a sua empresa precisar para
reativar e igualar os níveis de atividade económica
que detinha antes de se iniciar esta crise?

Quanto às expectativas de retoma para níveis pré-crise, 5,7%
afirma que irá recuperar em 1 mês, 21,2% crê recuperar em 3
meses, 35,6% das empresas afirmam que recuperarão em 6
meses. A larga maioria das empresas inquiridas (37,5%) afirma
que serão precisos 12 meses ou mais para recuperar
completamente a atividade.

4. A sua empresa recorreu a alguma medida
temporária e simplificada de apoio (suportadas
pelo Governo) que visam suportar o impacto
económico do COVID-19?

Quando questionadas se já encetaram algum processo para
recorrer a alguma das medidas de apoio implementadas pelo
estado português, 52,7% das empresas inquiridas disse não o
ter feito, e 47,3% disse que já o fez.

5. A que medida (ou medidas) de Apoio à Economia
recorreu?

Das 68 empresas que afirmaram ter já ter encetado um ou mais
processos para beneficiar das medidas de Apoio à Economia,
32 (47,1%) disseram ter recorrido ao Layoff, já 27 declaram ter
recorrido a Moratórias de Crédito (39,7%), 14 das 68 afirmam
ter recorrido a Apoios à Tesouraria (20,6%), 18 das 68 revelam
ter recorrido a medidas de teletrabalho (26,5%), 3 respostas
destes 68 (4,4%) dizem ter recorrido a medidas de apoio a
Empresários em nome individual, já 19 destes 68 (27,9%) dizem
ter recorrido ao Deferimento de Impostos e Contribuições. Um
total de duas empresas (2,9%) das 68 responderam que
solicitaram a apoios do Portugal 2020.

6. A sua empresa tenciona recorrer a curto prazo a
alguma dessas medidas de apoio?

Quando questionadas relativamente à possibilidade de ainda
virem a recorrer a estas medidas de apoio, 59,6% dos inquiridos
que responderam a esta questão afirma que ainda o vai fazer,
já 40,4% diz que não tenciona vir a recorrer.
7. A que medida (ou medidas) de Apoio à Economia
tenciona recorrer?

No que respeita à medida ou medidas que as empresas do Alto
Minho tencionam vir a recorrer, 27 das 74 empresas que
responderam a esta questão (36,5%), afirmam que tencionam
vir a recorrer ao Layoff, 20 destas 74 (27%) declaram vira a
recorrer a Moratórias de Crédito, 28 das 74 (37,8%) revelam
tencionar recorrer a Apoios à Tesouraria, 6 (8,1%) das 74 dizem
que recorrerão a medidas de apoio ao Teletrabalho, 7 (9,5% das
74) dizem que recorrerão a apoios para Empresários em Nome
Individual, 27 destas 74 empresas (36,5%) vão solicitar o
Diferimento de Impostos e Contribuições, ao passo que 7
(9,5%) vão pedir apoio no âmbito do PT2020.

FICHA TÉCNICA
Objetivo: Inquérito realizado pela CEVAL, com o objetivo de
conhecer o impacto nas empresas do Alto Minho da epidemia
de COVID-19, incluindo as medidas de mitigação utilizadas.
Universo: Empresas do Alto Minho, abrangendo todos os
concelhos do distrito de Viana do Castelo.
Amostra: A amostra é constituída por 111 questionários, com
a seguinte distribuição proporcional por Localidade: Viana do
Castelo (57), Ponte de Lima (13), Caminha (9), Arcos de
Valdevez (8), Valença (8), Monção (8), Ponte da Barca (2), Vila
Nova de Cerveira (2), Melgaço (1), Paredes de Coura (1), não
respondeu (2), por Área de Atividade: Serviços (52), Comércio
(32), e Indústria (22).
Seleção da amostra: A seleção das empresas fez-se através
da geração aleatória de contactos de email. Foi elaborada
uma matriz de quotas por Região e Área de Atividade, com
base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE)
“Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e
Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3); Anual - INE,
Sistema de contas integradas das empresas” (Última
atualização destes dados: 13 de fevereiro de 2020).
Recolha da Informação: A informação foi recolhida através
de inquérito online. A resposta ao inquérito decorreu de 07 a
15 de abril de 2020.
Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste
estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 6%.
Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi
de: 44,4%.

Empresas participantes: Empresas que participaram no
inquérito autorizando a CEVAL a divulgar o seu nome,
comprometendo-se esta entidade a salvaguardar o
anonimato das suas respostas. As 34 empresas restantes não
autorizaram a divulgação do seu nome.
ADEGA COOPERATIVA REGIONAL DE MONÇÃO CRL, ALCINA E HENRIQUE
BARREIRA LDA., AMARAL & FERNANDES LDA, AMORALME, LDA,
AMORALME, LDA, AROMÁTICAS VIVAS, ASSISMINHO COPY AN PRINT
SOLUTIONS, AVICOPIA, LDA, BANHOSLIMA, BIODIVERSUS AGRICULTURA
BIOLÓGICA LDA, BLISS TOURS, BRICONORTE,LDA, BRUNO ALMEIDA
BENEDITO, CASA DO SARDÃO-TURISMOE AGRICULTIRA, LDA, CASA
PEIXOTO, CENSUS, CIMARCO,LDA, CLIDEMA, COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE ARCOS DE VALDEVEZ E P. BARCA, CRL, COOPETAPE - COOPERATIVA
DE ENSINO CRL, CRPB LDA, DARQUEPEÇAS LDA, DULCE SALGUEIRO
SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIPESSOAL, LDA., ECONOMO, LDA, ELECTROMINHO,
LDA,
ENCONTRE
FORMAÇÃO,
ENJOYSMILE,
LDA,
ERNESTO.DOMINGUES UNIPESSOAL LDA, ESCRITOVIANA CONTABILIDADE
LDA., FINECOOK, FRIMACIEL, EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E SISTEMAS DE
FRIO, GOMES & ASSUNÇÃO LD, HOSPEDARIA MURALHAS DO MINO,
INFINITY, ATELIER DE BELEZA, ISOLVIANA - ISOLAMENTOS TERMICOS, LDA,
J J RIBA LDA - SOLAR DE MERUFE, JMSS, LEOPOLDO BAKERY, LIMACOR
JORGE SOUSA, MACIEL & MACIEL LDA, MARIA DE FÁTIMA MACIEL UNIP.
LDA, MARTINHO BATISTA & FILHO AUTO TAXIS LDA, MATOS OCULISTA
UNP.LDA, NORMAC LDA, NORTALUGA, LDA, NORTEIA - S.I. LDA., NUTRI
VENDING SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, PADARIA SENHORA DA AJUDA
LDA, PASSO A PASSO, PEDRA SILVA ARQUITECTOS LDA, PINTO
RODRIGUES, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA, POMMAN'S C.O.T.
UNIP. LDA, PORTANCORA, LDA, QUINTA DO CAMINHO, QUINTA DO
CERQUEIRAL LDA, QUINTINHA D`ARGA - MABILDA DAS NEVES MARTINS
BAPTISTA, RESTAURANTE SPORT, REVITREVO, LDA, RMTP, ROCHA &
BRANCOS, LDA, RUMOS COM HISTÓRIA, LDA., S J TÊXTEIS SA, SARRELIBER,
SA, SERVIVE PORTUGAL LDA, SMART CLICK, SOBRENATURA TURISMO LDA,
SRL - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA, SUCATA 2000 GANDRA & BARROS LDA,
TOBOGÃ - DESPORTO, AVENTURA E LAZER, LDA., TONY OLIVEIRA - VOLO
VINIS, TRANSCOMARFE TRANSPORTES-LDA, TRANSLIMIA TRANSPORTES
DE CARGA LDA, TRANSNEIVA, TRINCAPEIXE LDA, VAVA, VIANATURBO
DARCAR AUTOMÓVEIS, LDA.

